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32. ročník Velikonočního běhu
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V neděli 16. 04. 2017 proběhl u nás
v Tovačově 32. ročník Velikonočního
běhu. Tradiční závod má délku 7,5
km a startuje se před zámkem. Závodníci pak běží dolů kolem kostela,
odbočí k mlýnu, dále běží dubovou
alejí až k rybníku, za sádkami se stáčí
doleva a Podzámčím se vrací k zámku. Takto běží tři kola.
Letošního závodu se zúčastnil rekordní počet závodníků. Na start se
postavilo 115 odvážlivců všech věkových kategorií, z toho bylo 30 žen a
85 mužů.
Trocha statistiky ze závodu:
- Nejstarším účastníkem byl Tomíšek Jindřich, ročník 1939.
- Nejmladším účastníkem byl Halasová Anna ročník 2003.
- Nejrychlejší čas zaběhl Blaha To-
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máš 24:30.
Nejrychlejší ženou byla Žaludková
Jana 29:14.
Nejvzdálenější účastník Vlatten André - Herne - Severní Porýní – Německo.
Z Tovačova bylo celkem 15 účastníků, z toho 4 ženy a 11 mužů.
TJ Sokol Tovačov reprezentovalo 10
závodníků, z toho 4 ženy a 6 mužů.
Nejlepší tovačovskou běžkyní byla
Olga Čechmánková s časem 32:36
min., která se umístila na 3. místě
ve své kategorii.
Nejlepším tovačovským běžcem
byl Tomáš Kocman s časem 32:12
min.
Jeden závodník běh nedokončil.
Za TJ Sokol Tovačov, běžecký oddíl
Milan Blaho a Markéta Hajduková

foto: Lukáš Sládeček
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Informace z městského úřadu
Město Tovačov

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Tovačova schválilo na svém 14. veřejném zasedání konaném dne
27. 3. 2017 následující usnesení
Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem
na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004.
Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na Městském úřadě Tovačov, kancelář
starosty, Náměstí 12, Tovačov.
232/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje kontrolu usnesení z 13. zasedání ZM, které se konalo dne
30.1.2017.
233/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje zprávu o činnosti rady města.
234/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o činnosti finančního výboru.
235/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o činnosti kontrolního výboru.
236/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o kontrole č. 7/2016 - kontrola činnosti finančního výboru dle zákona o obcích za rok 2016.
237/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova bylo seznámeno se
zprávou o kontrole č. 1/2017 – plnění usnesení RM a ZM za 2.
pololetí 2016.
238/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere na
vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tovačov.
239/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Tovačov, jako
kupujícím a p……………….., jako prodávající na prodej 1/12
pozemku parc.č. 2925/1 v k.ú. Tovačov za cenu 10.800,-- Kč.
Město Tovačov uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí, a daň z nabytí u finančního úřadu.
240/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Tovačov, jako
kupujícím a p………….……….., jako prodávajícím na prodej
1/48 pozemku parc.č. 2925/1 v k.ú. Tovačov za cenu 2.700,-- Kč.
Město Tovačov uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru
nemovitostí, poplatek za ověření podpisu a daň z nabytí u finančního úřadu.
241/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018
– 2020.
242/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje:
a) přijetí investičního úvěru na financování části kupní ceny
podle kupní smlouvy Tichopádek s.r.o. ve výši 1.620.000,-Kč od ČS Přerov,
b) smlouvu o úvěru č.0316982469 od ČS Přerov a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
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243/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a bere na
vědomí rozpočtová opatření č. 2/2017 a 3/2017.
244/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje:
a) dotaci na tělovýchovu a sport Tělovýchovné jednotě Sokol
Tovačov, z.s. ve výši 250.000,-- Kč,
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi
Městem Tovačov a Tělovýchovnou jednotou Sokol Tovačov,
z.s.
245/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje dotaci na podporu a rozvoj volnočasových aktivit:
a) Tělovýchovné jednotě Sokol Tovačov, z.s. ve výši 100.000,- Kč,
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou
mezi Městem Tovačov a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Tovačov, z.s.
246/14 - 17 Zastupitelstvo města Tovačova projednalo a schvaluje poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významné stavby v Tovačově:
- Na opravu fasády fary č.p. 160 na ul. Förchtgottova
Římskokatolické farnosti Tovačov ve výši 49.000,--Kč.
- Na výměnu oken domu č.p. 14 ………………., ve výši
54.000,-- Kč.
- Na výměnu střešní krytiny domu č.p. 30 ……….., ve výši
48.000,-- Kč.
- Na výměnu střešní krytiny rodinného domu č.p. 228……. ve
výši 31.500,-- Kč. 3
- Na výměnu střešní krytiny části objektu č.p. 157 na ul.
Cimburkova
- Mysliveckému sdružení Haná Tovačov z.s. sídlem Tovačov,
Cimburkova 157, ve výši 21 000,-- Kč.
Mgr. Bc. Leon Bouchal, starosta města
Marek Svoboda, místostarosta města

Informace pro občany
Otevření sběrného místa Tovačov dne 5. 4. 2017
Provozní doba
STŘEDA 14.00 – 17. 00 hod.
SOBOTA 08.00 – 11.00 hod.
(sudý týden, při svozu komunálního odpadu)
Kontejnery na bio odpad od 31. 3. 2017
Sběr PET láhví do žlutých pytlů s čárovými kódy se provádí ve středu sudý týden, při svozu komunálního odpadu.
Žádáme občany o umístění kódu na horní část pytle,
pokud možno rovně a nepřelepen průhlednou páskou,
čtecí zařízení tyto kódy nevezme.
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Takto by jarní úklid vypadat neměl.

Cena Olomouckého kraje
Ve středu 5. dubna jsme v Moravském divadle v Olomouci převzali cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti literatury za
knihu Toulky tovačovskou minulostí. Při slavnostním ceremoniálu vládla v našich řadách velká nervozita, s odstupem času ale
musíme říct, že to byl velmi příjemný večer a že si tohoto ocenění velmi vážíme. Vzpomínali jsme na jednoho z autorů - pana
Antonína Indráka, který by jistě naši radost sdílel s námi. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vzniku knihy podíleli, ale také všem, kteří její vydání kvitovali a knihu si koupili. Více o udělování cen v Olomouckém kraji se dočtete v tiskové
zprávě níže.
red

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
za rok 2016 mají své držitele
Jedenáctý ročník prestižní události,
která si klade za cíl ocenit a zviditelnit
ty nejlepší na poli kultury v regionu,
proběhl 5. dubna v Moravském divadle
Olomouc.
„Dnes oceníme ty, kteří se nesmazatelně zapsali do uměleckého života v Olomouckém kraji a ovlivnili regionální
kulturu. Věřím, že tato anketa je nesmrtelná, protože mimořádných osobností
má kulturní scéna v Olomouckém kraji
mnoho a s postupem roků jich neubývá, naopak,“ řekl v úvodu slavnostního
večera hejtman Ladislav Okleštěk.
Do dvorany slávy byl za celoživotní
přínos v oblasti kultury uveden Mons.
Josef Hrdlička – osobnost duchovního,
kulturního, uměleckého a hudebního
života. Podílel se na rozvoji církevního
školství a je překladatelem i editorem
světové poezie.
Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních
hodnot získala publikace s názvem
Osobnosti Olomouckého kraje, kterou vydalo Vlastivědné muzeum v
Olomouci. Osobností roku v oblasti
kultury byl zvolen Jiří Čada – choreograf amatérského folklórního souboru
Haná a respektovaná osobnost hanácČíslo 2/2017

kého folklóru. Za výjimečný počin v
oblasti tradiční lidové kultury pak byl
oceněn Pavel Šín – iniciátor a představitel Spolku Muzeum řemesel Konicka,
jehož součástí je i největší sbírka seker
na světě.
V kategorii výjimečný počin v oblasti
umění - divadlo obdrželo cenu divadelní představení Kéž by tisíc klarinetů
v podání swingového orchestru New
Street Band pod vedením kapelníka
Michala Vičara. V sekci film, rozhlas a
televize byl oceněn film režiséra Ondřeje Sovíka Jano Köhler, natočený
společností Cine4net. Kategorii hud-

ba ovládl Jiří Sedláček, klarinetista a
umělecký vedoucí kapely Old Time
Jazzband Loučná nad Desnou. V kategorii literatura dostala cenu kniha Toulky tovačovskou minulostí, aneb 695 let
putování městem pod Spanilou věží a
publikace Chrám věd a múz, katalog
výstavy a Chrám věd a múz, dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. V kategorii
výtvarné umění si ocenění odnesly dvě
výstavy organizované v Muzeu a Galerii
v Prostějově – výstava Jiřího Koláře a Josefa Čapka.
Cenu hejtmana Olomouckého kraje získal Národopisný soubor Mánes, který
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vychoval už čtyři generace milovníků
a znalců hanáckého folklóru a udržuje tradice hanáckého lidového umění.
Dále Pavel Alexander Taťoun za mnohaletou práci v oblasti výtvarného umění
a dále kniha Stopy paměti autora Jiřího

Doležala, který zachycuje mizející příběhy důležité pro poznání naší historie.
Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby si
odnesla Miluše Hlavinková, ta se zabývá výrobou užitkové keramiky a drátováním.

Cenu veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti kultury
za rok 2016 získal s 828 hlasy Dechový
orchestr Haná.
www.kr-olomoucky.cz

Základní umělecká škola v Tovačově
slaví 70. výročí
ZUŠ v Tovačově navazuje na bohaté tradice Hudební školy, která byla založena 1. ledna 1947 při pěveckém spolku Arnošta
Förchtgotta Tovačovského. Prvních 23 žáků vyučovala hru na
housle a klavír paní Aloisie Gajdicová – ředitelka školy až do roku
1983. Po jejím odchodu se ředitelem stal Petr Vařák z Přerova a
v roce 1990 Karel Vičan. Od roku 1994 je škola pobočkou ZUŠ
Bedřicha Kozánka, Přerov, kde je ředitelem Mgr. Jiljí Hloch.
V současné době výuka probíhá nejen v historické budově v předním traktu tovačovského zámku, ale i v Troubkách nad Bečvou.
V hudebním oboru vyučuje 5 učitelů: Ivana Galetová (vedoucí pobočky), Hana Raabová, Mgr. Anna Procházková, Bc. Milan Balódy
a Dana Otáhalová v Troubkách. Školu navštěvuje 100 žáků z celého okolí Tovačova – z Troubek, Oplocan, Lobodic, Ivaně, Věrovan,
Dubu nad Moravou. Učí se hrát na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, trubku, pozoun. Po prvních letech, kdy si děti osvojují
základní dovednosti a návyky, se mohou zařadit do některého ze
souborů: Muzička, Muzika, Komořinka, Cabalett, Dechový soubor,
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Komorní soubor. Repertoár těchto souborů je velmi rozmanitý od renesančních tanců přes barokní sonáty, lidové české a moravské písně, až po současnou tvorbu našich i zahraničních skladatelů
populární hudby.
Děti absolvující hudební vzdělání získávají do života nejen dovednosti a znalosti, ale především spoustu nezapomenutelných
zážitků ze společných vystoupení, soutěží a zájezdů. Škola pořádá
pravidelné koncerty, třídní besídky pro rodiče, výchovné koncerty
pro ZŠ a MŠ, vystoupení pro obce Troubky, Ivaň, Lobodice a město
Tovačov - setkání seniorů, vítání občánků, vystoupení při prohlídkách zámku v Tovačově. Za dobu svého působení se stala nedílnou součástí kulturního dění na Tovačovsku.
Děti se pravidelně účastní národních soutěží ve hře na klavír, kytaru, housle a dechové nástroje, aby změřily své umění s žáky
jiných škol. V tomto školním roce v soutěži ve hře na housle získaly v okresním kole Klára Vybíralová a Dominika Baďurová 2.
místo, Veronika Kocmanová 1. místo, v krajském kole Veronika
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Kocmanová 2. místo. Každoroční zaslouženou odměnou za jejich
aktivitu, snahu a úspěchy jsou společné výlety, kde kromě poznání našeho kulturního dědictví ( např. zámek Hradec nad Moravicí,
Kroměříž, Buchlov, Buchlovice, Šternberk, Bouzov, Čechy pod
Kosířem) si hlavně užijí hodně smíchu a legrace.
Každé dítě si může vybrat podle svých schopností, jak s tím, co ve
škole získá, naloží. Někdo si hraje jen pro radost, mnozí absolventi
našli své uplatnění převážně v amatérských folklórních souborech. Za 70 let svého působení vychovala tovačovská škola řadu
absolventů, kteří pokračovali v dalším studiu na vyšších typech
uměleckých škol a stali se z nich výkonní umělci nebo pedagogové na uměleckých školách.
70. výročí chceme společně oslavit Slavnostím koncertem v sobotu 20. května 2017 v 15 hodin v kostele sv. Václava v Tovačově.
V pestrém programu vystoupí nejen současní, ale i bývalí žáci školy a hosté. Srdečně zveme všechny příznivce, přijďte si zavzpomínat, zahrát a zazpívat.
Ivana Galetová

Základní škola
Soutěž O nejlepšího chemika ČR- regionální kolo
Hranice 2017
1.2. 2017 ráno jsem vyjela s Helenou
Lepičovou, Helenou Zapletalovou a
paní učitelkou Vránovou autobusem
do Přerova, tam jsme přesedly na vlak
a jely až do Hranic na Moravě . V Hranicích jsme čekaly na městskou, která
nám málem ujela před nosem. Autobus
nás odvezl skoro až k Chemické střední
škole. Jelikož vlak měl malé zpoždění,
tak jsme chvílemi musely popobíhat
v nové nadílce čerstvého sněhu. Rychle
jsme si přezuly boty a šly psát regionální znalostní test z chemie. Bylo tam asi
70 soupeřů. Po ukončení testu jsme se
vydaly na oběd. Po dobrém obědě jsme
se všichni šli podívat na různé chemické
pokusy, které jsme si mohli i vyzkoušet.
Poté jsme se sešli, abychom se dozvěděli výsledky soutěže. Za účast každý
dostal drobnou cenu. Neumístily jsme
sice v první dvacítce, ale zato jsme nabyly mnoho nových cenných zkušeností.
Aneta Partyková
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Různé
První spolkové DESKOHRANÍ
Členové Spolku ProAktivity se rozhodli v Tovačově poprvé
uspořádat své první DESKOHRANÍ. Jednalo se o zábavné
odpoledne pro všechny věkové kategorie plné hraní deskových her. Inspiraci jsme nabrali u svých kamarádů z Valašského Meziříčí, konkrétně u Klubu deskových her Valmez, kteří pořádají tyto akce pravidelně.
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Pro nás byl první ročník plný očekávání. Sešli jsme se v sobotu 11. 3. 17 v Klubu pro seniory, který se nachází v Domě
s pečovatelskou službou. Za pronájem těchto prostor tímto dodatečně děkujeme městu Tovačov, které nám vyšlo
vstříc s možností v jejich prostorách akci uspořádat. Na
naše první DESKOHRANÍ přijeli i naši kamarádi z Valmezu.
Účast nebyla nijak obrovská, nicméně pár odvážlivců z řad
dětí, rodičů i seniorů se přece jen našlo. Každý si mohl
dle svého uvážení vybrat hru, která ho zaujala, nebo měl
možnost se přidat k ostatním, kteří již nějakou hru hráli.
Na výběr jsme měli z obrovského množství her jak pro děti
předškolní, tak pro děti starší i dospěláky, hry různých náročností i délky, hry vědomostní, taktické, s tématikou fantasy nebo hry rodinné, vtipné či postřehové kousky. Hráli
se např. Osadníci z Katanu, Krycí jména, Česko, karetní hra
UNO, Blackfire Mokré štěně a další. Těm, kteří nějakou hru
neznali, jsme byli nápomocni a vysvětlili pravidla. Šlo nám
hlavně o to se společně pobavit, uvolnit, odhodit bariéry
a možná třeba i nabrat inspiraci ke koupi nového dárku
pro své děti, rodiče, příbuzné či kamarády. Akce navíc byla
bez vstupného, volně přístupná po celé odpoledne až do
večerních hodin.
Samozřejmě jsme se rozhodli v pořádání těchto akcí pokračovat a již brzy Vás čeká další spolkové DESKOHRANÍ.
Kromě výše zmíněných her si příště s námi můžete zahrát
např. Carcassone, Dixit, Munchkin, iKNOW, Scrabble, Aktivity, Ubongo, Dostihy a sázky, Rychlé šípy, Sabotéry a
spoustu dalších her.
Tak neváhejte, odhoďte zábrany a přijďte mezi nás. Věříme
totiž, že deskové hry boří bariéry. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÉHO JSTE VĚKU, NÁBOŽENSTVÍ, RASY ČI FYZICKÉ KONDICE, ZÁLEŽÍ POUZE NA TOM, JAK JSTE HRAVÍ.
Markéta Hajduková
Spolek ProAktivity Tovačov
www.spolekproaktivity.blogspot.cz
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Ohlédnutí za folklórními akcemi v Tovačově
4. února se konal ve sportovní hale v pořadí již jednadvacáté Hanácké bál. Pořadatelem celé akce byl náš taneční soubor
Hatě. I letos byla návštěvnost velice slušná, to je jen a jen dobře. Na programu
bylo několik vystoupení. Tím nejpěknějším bylo asi společné vystoupení starých
Hanáků s úplně těmi nejmenšími dětmi.
Velké poděkování patří rodičům těch nejmenších za to, že je k folklóru vedou. Je to
tedy na dobré cestě, že zde folklór nezanikne, což by byla obrovská škoda.

Na plese nechyběla samozřejmě bohatá
lidová tombola, za kterou vděčíme všem
našim věrným sponzorům, kteří nás podporují již řadu let. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří nám s přípravou a
organizací celé akce pomáhají. Bez nich
by to nešlo a ani nepůjde v příštích letech.
Druhou větší akcí bylo pořádání Tovačovského fěrtóšku. Organizátorem
akce bylo město Tovačov. Na tuto akci
zavítalo deset dětských hanáckých
souborů. Mezi nimi byl i Hanáček Tova-

čov pod vedením paní Zdeny Ludvové.
Soubory mezi sebou soutěžily o postup
do regionálního kola, které se bude
konat v Prostějově, a poté následuje
celostátní v Jihlavě. O postupu rozhodovala porota, která to neměla vůbec
jednoduché. Náš Hanáček bohužel dál
nepostoupil, ale podle předvedeného
výkonu to určitě vyjde příští rok. Děti
byly velice šikovné a byla radost se na
ně dívat.
J. Vrána

Vzpomínka na dvacet let starou událost
V posledním čísle Tovačovského kamelotu byla v článku
Kalendárium pro rok 2017 uvedena povodeň v roce 1937,
ale zcela chybí odkaz na povodeň v roce 1997, která před
20 lety zasáhla i naše město a jeho občany.
Tato povodeň v červenci 1997 potrápila nejen téměř celou

Číslo 2/2017

Moravu, ale i občany našeho města, nejhorší situace byla
v lokalitě Podzámčí, která byla zaplavena po několik dní. A
tak k připomenutí této události přikládám pár fotografií.
I když město Tovačov za dvacet let od uplynutí této katastrofické povodně provedlo zajisté hodně protipovodňo-
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vých opatření k ochraně životů a majetku občanů města,
přesto při této příležitosti bych upozornil na potřebu zajistit vyčištění odtoku spodní vody z lokality Podzámčí.
Tento odtok odvádí spodní vodu z vybudované meliorace
a v prostoru zámeckého parku Bloudník přechází do zatrubněné části pod Mlýnským náhonem a částí fotbalového hřiště. U zámecké hráze opět přechází do formy otevřeného toku a po několika stech metrech vtéká do Splavské a
následně do řeky Moravy. A tak podobně, jako byl vyčištěn
a opraven podchod pod Mlýnským náhonem u restaurace

strana 8

Na Nábřeží, je potřebné totéž provést u výše zmiňovaného odtoku v zámeckém parku a pod fotbalovým hřištěm.
Před dvaceti lety na Podzámčí bylo asi 5 rodinných domů
a pak hlavně pole a zahrady.
Dnes je domů desetkrát více a určitě by bylo nepříjemné mít při případné záplavě zatopenu přístupovou cestu
k těmto domům,či přinejhorším mít zaplaveny zahrady a
domy.
V Tovačově 23. 3. 2017
Stanislav Rozehnal, Foto L.Hrazdil, Č.Novák

Číslo 2/2017

Tovačovský kamelot

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Tovačov,z.s. – rok 2016
Pro ZO ČZS Tovačov, z.s., začal rok 2016 pravidelnou výroční členskou schůzí, která se konala v sobotu 27. 2. 2016
v klubovně na moštárně. Na VČS byla schválena zpráva o
činnosti a finančním hospodaření za uplynulý rok, tj. rok
2015, a projednán plán činnosti a finančního hospodaření na rok 2016. Výbor organizace pracoval ve složení Ing.
Stanislav Rozehnal, předseda, Mgr. Dagmar Nováková,
tajemnice-jednatelka, a Pavel Bezděk, Jiří Klimeš a Václav
Krajča členové výboru, jako revizor pracovala paní Alena
Hrazdílová.
Finanční rozpočet má naše ZO každý rok sestavován jako
vyrovnaný a kromě příspěvků z vlastních aktivit a činností
nám pravidelně pomáhá i finanční příspěvek města Tovačov z grantového programu, který pro rok 2016 byl ve výši
10 000,-Kč. Z těchto peněz byly zakoupeny nové plachetky
potřebné pro moštování ovoce a zbývající část byla použita pro potřeby opravy a údržby objektu moštárny.
Průběžně po celý rok bylo zájemcům zapůjčováno zařízení
moštárny, ať již k provádění domácích zabíjaček, resp. ke
společnému posezení v klubovně při příležitosti rodinných
a jiných oslav.
Objekt moštárny je členy našeho spolku v rámci možností průběžně udržován a vylepšován, např. v loňském roce
byla mimo jiné provedena montáž nového elektrického
bojleru o velikosti 80 litrů pro ohřev teplé vody. Byla zabudována nová vrata, uzavírající areál moštárny, tato vrata
jsme obdrželi darem od města Tovačov.

Pro členy a nejen pro ně je zejména v prvním pololetí zajištěn
prodej základních hnojiv a postřiků, odborná poradenská a konzultační činnost.
Z rozhodnutí nadřízeného orgánu Územního sdružení ČZS Přerov se v roce 2016 konala okresní výstava ovoce a zeleniny místo
v Tovačově na zámku Hustopeče nad Bečvou.
V posledních letech naše organizace v době výlovu Hradeckého
rybníku pořádá v klubovně na Podzámčí svou vlastní výstavu
nazvanou Krásy podzimu, kde je vystavována keramika, ovoce,
zelenina a květiny a je rovněž zajištěn prodej jablečného moštu.
V loňském roce tato výstava byla doplněna i předměty retro.
V měsících září a říjen pravidelně provádíme moštování ovoce,
zejména jablek, a v roce 2016 bylo vymoštováno téměř 2 000
litrů moštu. Tento relativně nízký stav byl zapříčiněn nízkou úrodou ovoce, zejména jablek.
V měsíci prosinci proběhlo v klubovně již tradiční společné posezení v závěru roku spojené s ochutnávkou pálenek, likérů a
výrobků z kuchyní našich členů a členek, resp. manželů a manželek.
V roce 2016 v měsíci červnu proběhl na moštárně dětský den,
kdy formou soutěží a volné zábavy a následného občerstvení
pro rodiče i děti byla snad zahájena nová tradice. V návaznosti
na tuto akci se nám podařilo doplnit stav členské základy opět
na 32 platících členů a členek a tím i snížit průměrný věk v celé
naší základní organizaci.
V Tovačově 16.2.2017
Ing. Stanislav Rozehnal

Čeští zahrádkáři oslaví 60 let své novodobé existence
Zahrádkaření má v českých zemích dlouholetou tradici. Drobní pěstitelé se po
staletí zasazovali o rozvoj pěstování a
šlechtění ovoce, zeleniny a okrasných
květin. Jejich práce je dodnes uchována
v mnoha odrůdách, které sklízely a stále
sklízí obdiv po celé Evropě.
Řada spolků, zaměřených k ochraně přírody, zvelebování a povznesení hospodářského a společenského života vznikala na území Čech, Moravy a Slezska již ve
2. polovině 19. století. Většina z nich však
nebyla nijak centrálně řízena a brzo zanikla. Ve 20. letech minulého století začaly na
řadě míst vyrůstat rovněž první zahrádkové osady. Již v roce 1917 se zformoval
Ústřední svaz pro zakládání a udržování
zahrádkových kolonií, který začal vydávat
časopis Československé zahrádky. Organizovaná cesta Čechů k zahradničení
tak započala. Vznikaly četné „okrašlovací
spolky“ a založila se tradice mnoha pěstitelských výstav. Po nelehkém období 2.
světové války se spolkový život začal opět
Číslo 2/2017

slibně rozvíjet a zájem desetitisíců lidí o
pěstování a společné budování osad vedl
roku 1957 k založení Československého
svazu zahrádkářů a ovocnářů.
V roce 2017 tedy současný Český zahrádkářský svaz oslaví 60 let své novodobé
existence. V době největšího rozmachu
zahrádkového hnutí bylo členy zahrádkářského svazu 480 000 lidí, a zahrádky
tak zasáhly do života téměř každého Čecha.
Po celý rok 2017 bude proto Český zahrádkářský svaz připomínat důležité milníky i významné
osobnosti, které se zasadily o
rozvoj zahrádkářského hnutí v
ČR. Na řadě akcí bude prezentovat nelehké okamžiky zakládání osad, vzdělávací činnost,
významné šlechtitelské úspěchy
i současné aktivity zahrádkářů v
celé České republice.
Přijďte i vy na tradiční ovocnářskou výstavu Europom, pořáda-

nou poprvé v ČR.
Oslavy k 60. výročí ČZS vyvrcholí na
podzimní etapě výstavy Flora Olomouc ve dnech 5.– 8. října 2017. Nenechte si ujít expozice ovoce a odborný i
zábavný doprovodný program. Atraktivitu celé akce podtrhne i největší evropská
přehlídka ovoce Europom, která se zde
uskuteční ve stejný termín, a to vůbec
poprvé v zemi bývalého východního blo-
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ku. Návštěvníci tak budou mít ojedinělou
možnost zjistit, jak se žije v zahrádkářských spolcích dalších evropských zemí.
Patříte k velké rodině zahrádkářů?
Připojte se k našim oslavám!
Ve dnech 5.– 8. října vás v Olomouci kromě expozic čeká i tento doprovodný program:

nění,soutěže, dětské koutky, ukázky
moštování atd.
neděle 8. října
– záznamy přednášek Rodokmeny
ovoce Na oslavách 60. výročí ČZS a
akci Europom 2017 v Olomouci bu-

dou ČZS a časopis Zahrádkář prezentovat i rodokmeny ovocných druhů,
jablek, hrušní, slivoní. Jedná se o výjimečný projekt našich odborníků,
který představuje cestu ovocných
druhů Evropou a staletími.

čtvrtek 5. října
– slavnostní zahájení oslav 60. výročí
ČZS, Europomu a výstavy Hortikomplex
pátek 6. října
– přednášky Europomu (historické odrůdy, agroturistika, ekologické pěstování)
sobota 7. října
– hlavní program, ideální čas pro hromadné zájezdy,Den časopisu Zahrádkář, kulturní program, předání oce-
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Mizerný Tovačov – 1. díl
I takto si někteří naši spoluobčané představují život v našem městě.

Vcelku běžná každotýdenní realita u míst na tříděný odpad. Proč bych to nenaházel vedle kontajnerů.
Doma mám uklizeno a odtud to někdo určitě odveze.
Číslo 2/2017
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Hráz toku Splavská za sídlištěm Zvolenov v březnu 2017.
Má smysl v Tovačově vysazovat stromky? Nemá! Někteří občané je tady nechtějí.
strana 12
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Lidová zábava omladiny v Tovačově. Fotbal s petkami na autobusovém nádraží.

Číslo 2/2017
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Útulná klubovna tovačovské mládeže v areálu bývalých stavebnin v Nádražní ulici.
Na první pohled je zřejmé, že se jedná o milovníky pořádku.

Na závěr se nabízí otázka:
Chceme mít pěkné město,
nebo nám stačí zaprděná
hanácká dědina?
Je to jen na nás, jak se
k tomu postavíme.

Psí bobky, kam se podíváš. Chodník v ulici Široká u zdravotního střediska. Úterý 4.4.2017 v 16.00 hodin.
strana 14
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Sport
Badminton v Tovačově opět pro děti
Tovačovský badminton měl v minulosti vždy dobré jméno, a to hlavně
díky obětavé práci Dany Kouřilové,
která byla výbornou trenérkou dětí.
Ještě dnes, když jezdíme my dospělí
po hobby turnajích v blízkém i vzdáleném okolí, všichni Danu znali a rádi na
ni vzpomínají.
Aby tato tradice mohla v Tovačově
pokračovat, rozhodli jsme se v našem
oddíle, který byl do nedávna “pouze
pro dospělé”, že založíme dětský badminton. Natiskli jsme letáky a čekali,
kolik dětí od 1. do 4. třídy se přihlásí. Na náš nábor, který se uskutečnil
30. září 2016, přišlo 21 dětí, z čehož
jsme měli obrovskou radost! Po počátečním nadšení nám zbylo 18 velmi
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šikovných dětí s věkovým rozpětím 6
– 10 roků.
Badminton je velmi náročný na techniku provedení úderu, pohyb po kurtu
a v neposlední řadě hlavně na správné
držení rakety. Proto na tréninku děti
zatím vůbec nehrají, ale věnují se pilováním těchto činností. Jakmile tyto
velmi důležité základy zvládneme,
tak hurá na hru! Tady prosím rodiče o
podporu – je nutné vydržet a povzbudit děti i doma a na tréninky je posílat.
Z našeho oddílu jsme rekrutovali 4
trenéry: Pavel Bezděk, Martin Soják, Pavel Šparlinek a Tomáš Hirsch –
všichni jsme si úspěšně prošli trenérskými kurzy IV. třídy.
Scházíme se každý pátek od 16:30 –

17:30 a každou neděli od 17:00 – 18:30
Naši malí svěřenci dělají veliký pokrok
a těšíme se na první dětské turnaje!
Dolní řada z leva: Martin Lehký, Jirka
Cetkovský, Šimon Bezděk, Kuba Strnad, Pavel Bezděk, Vojta Uhlíř
Prostřední řada z leva: Martin Soják,
Šimon Hodinář, Aneta Šálková, Filip
Indrák, Matouš Bezděk,
Horní řada z leva: David Pečenka, Jana
Cetkovská, Martina Havelková, Vojta
Šálek, Štěpán Přikryl, Pavel Šparlinek,
Natálie Šparlinková
Na fotce chybí: Tomáš Hirsch, Adéla
Mračková, Helena Uhlířová, Pavel Cetkovský
Pavel Bezděk, předseda oddílu
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Valná hromada fotbalistů uzavřela rok 2016
V sobotu 11. 2. 2017 se v hostinci Na Lapači konala valná hromada tovačovských fotbalistů, aby vyslechli zprávu za rok
2016. Předseda Sokola Bohumír VYKOUPIL a starosta města
Leon BOUCHAL, spolu s 32 členy oddílu kopané, si při úvodním slovu předsedy kopané Vladimíra VYBÍRALA připomněli
mimořádné akce, které v loňském roce proběhly na stadionu Pod Břízami. Především 95. výročí založení oddílu kopané
v Tovačově a celostátní akci Můj první gól pro děti z celého
okolí. Obě akce byly velmi úspěšné. Zazněla i slova kritická,
zvláště k incidentu napadení rozhodčího, kdy byl klub potrestán peněžitou pokutou. Ve výhledu pro rok 2017 předseda mimo jiné představil plán revitalizace tréninkového hřiště,
vzhledem k provozu 9 družstev. Velké poděkování vyslovil
předseda kopané směrem k našim sponzorům, bez jejichž
podpory by fotbal v Tovačově nebyl.
Samotné hodnocení jednotlivých týmů uvedl sekretář Václav
BÍLÝ. Připomněl prohlídku fotbalového stadionu Sigmy Olomouc s německými přáteli v rámci 42. setkání s fotbalisty z
Kleinpaschlebenu a zvolení Jarky KYASOVÉ do komise mládeže Okresního fotbalového svazu. Poděkoval trenérské dvojici KYASOVÁ – BUREŠ, kteří vedou 3 týmy, od předškolních
benjamínků U-7, přes mladší přípravku U-9 do starší U-11. U
těchto týmů se nezveřejňují tabulky. Jde o opatření, které má
děti plně soustředit na hru a rozvoj fotbalových dovedností
místo stresování dětí z výsledků a postavení v tabulce. Rozhodující element v těchto věkových kategoriích je dát dětem
řád, ke hře je zaujmout a u samotného sportu udržet.
Mladší žáci U-13 s trenéry Mirkem OTÁHALEM a Zdeňkem
VÁLKEM v jarní části dohráli okresní přebor na 5. místě. Je
nutné si připomenout, že kluci byli oproti soupeřům o dva
roky mladší. K tomuto kroku bylo přikročeno po důkladném
zvážení vzniklé situace, kdy naši borci zcela dominovali v soutěži své věkové kategorie. Přihlášením týmu mezi starší hráče
jsme chtěli hráče donutit k maximálnímu soustředění na hru
a rozvoji kombinační hry s vyspělejšími soupeři. Potvrzení o
správném kroku se ověřilo v podzimní části, kdy tým podlehl
pouze jednou a z druhého místa tabulky bude usilovat o titul
v jarních odvetách.
Další radost nám přinesli starší žáci U-15. Trenéři Karel KESL a
René KEJVAL ještě na jaře tým tvořili a sezónu zakončili na 7.
místě. V novém ročníku již od počátku tým válcoval jednoho
soupeře za druhým a beze ztráty bodu se stal podzimním mi-

starší žáci
strana 16

strem okresního přeboru. Věříme, že se podaří dovést borce
k dalšímu titulu v této žákovské kategorii, tak jako před dvěma lety dnešním dorostencům.
Dorostenecký tým vede Tomáš ŠILHA s Robertem FILDÁNEM.
Jaro byla jízda snů. Konečné umístění v tabulce krajské soutěže na 5. místě vůbec neodpovídá síle mužstva. V jarních
odvetách poznal tým pouze jedinou prohru a stal se jarním
mistrem soutěže. Úspěch byl dán stabilní sestavou, které se
vyhýbala zranění. V novém ročníku již byl tým pravidelně
oslabován hráči, kteří čím dál tím více jsou zařazováni do „A“
týmu mužů. Přesto tým pokračoval ve výborných výsledcích,
ale sérii výher vystřídala série proher a do jarních odvet vstupujeme ze 7. místa.
Rok 2016 znamenal pro tým dívek zlom. Holky hrají turnajovým systémem a do posledního turnaje bojovaly o titul mistra
I. hanácké ligy žen. Pouhé 3 body v konečném účtování dělily
děvčata od titulu a historický úspěch v podobě celkového 2.
místa je pro nový ročník zavazující. Trenér Pavel JANÁČ tak
po příchodu k holkám navázal na každoroční vzestup týmu
nahoru a pro letošní rok je tedy cíl jasný. Nelze opominout
2. místo pro Marcelu ŘIHÁČKOVOU v tabulce střelců. Holky
děkujeme !!!
Po mnoha letech byl opět postaven „B“ tým mužů. Trenér Radek CHARVÁT s Janem „Menym“ TŘASONĚM vedli svůj tým do
zápasů na azylovém hřišti v Ivani a po impozantním začátku
bohužel došlo ke ztrátě lesku, o čemž hovoří podzimní 8.
místo v okresní soutěži. Přesto béčko plní svůj účel v udržení hráčů, kteří se nevejdou do áčka, v zápasovém režimu.
Výkladní skříň našeho klubu v jarní části roku zase jednou

děvčata

mladší přípravka
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muži B

výbor kopané

mladší žáci
muži A

staří páni

dorost
zvedla tovačovskou veřejnost ze židlí. „A“ tým s trenérem
Tomášem ŠILHOU a Janem BOUCHALEM předvedl 8 výher
v řadě a zdálo se, že postup je na dosah. Byla radost vidět
natřískaný stadion se 400 diváky. Bohužel, smolná prohra
v zápase o první místo tým zlomila a borci již nenašli klid
na kopačkách. Celkové 3. místo je po 6 letech místo, kde
chceme naše kluky vidět. Podzimní část ovšem byla jako na
houpačkovém rodeu, které bylo na našem stadionu vybudováno. Dobré výkony se střídaly s horšími a celkové 9. místo tedy nabízí šanci na vzestup tabulkou. K tomu je třeba si
připomenout, a jiným s úžasem oznámit, že hrajeme s vlastními odchovanci. Ano tento tým se poprvé sešel na stadionu
Pod Břízami v roce 2001.
Sami , milí spoluobčané, nyní vidíte, že ansábl 9 týmů je pořádná porce a na provoz takového klubu byl vynaložen jeden milion korun. Mnohé taková suma vyvrátí z křesla, ale
pro výbor kopané to znamená obrovské úsilí pro zajištění
Číslo 2/2017

benjamínci
financování. Od roku 2015 prochází fotbal postupnou modernizací a další novinky tento rok opět přibydou. A to je
výzva pro vás. Přijďte novinky zavádět v našem klubu. Buďte u toho. Nabízíme výbornou partu a hlavně vstupenky na
domácí zápasy zdarma!!!
Závěrem Vás za výbor kopané co nejsrdečněji zvu na stadion Pod Břízami v roce 2017 a děkuji za podporu, kterou
nám prokazujete. Začínáme v sobotu 25. 3. 2017 v 15:00.
Václav Bílý, sekretář klubu
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Rebelky slaví 10 let
Letos je to 10 let, kdy Rebelky z TJ Sokol
Tovačov představily své první vystoupení. Tenkrát si ještě neříkaly Rebelky,
měly mezi sebou i šikovné kluky (současné úspěšné hokejisty apod.) a cvičily
s rodiči skladbu „Přijíždí k nám Večerníček“, později „Opičí kapela“ a další. Jméno Rebelky dostaly podle třetí skladby,
kterou nacvičily se svými tatínky. Právě
ta se jmenovala „Rebelky“ a děvčata si
v ní užívala přízeň svých tatínků. Děvčata chtěla tančit, tatínci sledovat fotbal
v televizi, a proto v závěru vystoupení
již tatínkům došla trpělivost a odnesli si
děvčata z parketu na ramenou.
Za tu dobu se náš tým různě proměňo-
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val. Rebelky přicházejí a odcházejí. Překonáváme překážky, řešíme různé problémy, bráníme jedna druhou, a hlavně
– jsme správná parta, skvělý tým! Za
těch deset let jsme ve sportovní hale
odcvičily a odtančily spoustu hodin.
Zažily jsme spolu opravdu již mnoho!
Nejde nám jen o medaile, ale důležité
jsou naše vzpomínky, zážitky a kamarádství, které se nám za procvičené a
protančené roky podařilo získat. V současné době trénují v Rebelkách kromě
děvčat z Tovačova také děvčata z Ivaně,
Lobodic, Věrovan a Dubu nad Moravou.
Co se ale stane, když se mezi námi objeví jedna, která je úplně jiná, originál-
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ní a ještě k tomu krásná? Může nás to
opravdu zaskočit! Vždyť „NENÍ TRNKA
JAKO TRNKA“! Jak to chodí mezi námi
děvčaty se dozvíte v naší letošní choreografii, která reprezentuje TJ Sokol
Tovačov nejen na soutěžích. Letos se
nám zatím podařilo získat medaile za

druhé místo v kategorii show dance junioři na taneční soutěži „Valašský Klobouk“ ve Valašských Kloboukách a vybojovat opět druhé místo v kategorii
show dance junioři na taneční soutěži
„Best dance“ ve Žďáru nad Sázavou. Taneční sezona je v plném proudu, čeká

nás ještě spousta dalších vystoupení,
ale mooooc se také těšíme na spaní
v hale s návštěvou tovačovské sauny
nebo již tradičního Plaváčka na loděnici.
Za tým Rebelek Ivana Smolková
a Hana Cetkovská

Pozvánky
Jarní pozvánka na benefiční Galavečer v Dubu 2017
Vážení přátelé,
dovoluji si vás pozvat na 6. ročník benefičního galavečera v Dubu 2017,
prostřednictvím kterého si letos připomeneme 20 let od ničivých povodní, které postihly váš region.
Benefiční galavečer proběhne dne 13.
května 2017 od 19:00 hod. v kostele
Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou.
Pro velký úspěch z roku 2015 opět vystoupí pánové
Jiří Škorpík a David Uličník.
Jejich zázemí je už roky spojeno
s vokálním seskupením 4TET. Přesto
se tyto dvě výrazné osobnosti sešli
s chutí nad zcela novým hudebním
projektem IN CONCERTO. Toto seskupení nabízí široký repertoár hudebních skvostů. Uslyšíte perly italských
skladatelů, Leoše Janáčka, vlastní autorské písně Jiřího Škorpíka, lidové
Číslo 2/2017

písně, zazní muzikálové melodie, ale
i hity současných tvůrců populární
hudby.
Hostem večera bude vynikající muzikálová zpěvačka Iva Marešová.
Galavečer doplní výstava obrazů Nadačního fondu Mathilda.
Stejně jako všechny předchozí večery byly benefiční, tak i v tomto roce
jsem se rozhodla rozdělit výtěžek ze
vstupného mezi kostel v Dubu nad
Moravou a zařízení, které je ve vašem
regionu jediné, a tím je Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci.
Předprodej vstupenek bude zahájen
koncem března.
Pro připomenutí můžete zhlédnout
video + foto z roku 2015 na www.jitkablahova.cz .
Na setkání s vámi se těší Jitka Bláhová
pořadatel a producent akce.
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Pozvánka do Základní umělecké školy
v Tovačově:
Absolventský koncert
čtvrtek 4. května 2017 v 16.00 hodin, sál ZUŠ v Tovačově
Vendula Mračková – housle
Klára Hodinová – housle
Veronika Dolanská – housle
Klára Holubníčková – zobcová flétna
Elizabeth Princová – zobcová flétna
Vlasta Zbožínková – zobcová flétna

Slavnostní koncert
k 70. výročí
sobota 20. května 2017 v 15.00 hodin, kostel sv. Václava v Tovačově
V pestrém programu si společně
zahrají a zazpívají současní a bývalí
žáci školy a hosté.

Inzerce

Nabízím k odkoupení čtyři podíly Hradeckého
rybníka zapsaných na listu vlastnictví v katastrálním území Tovačov. Bližší informace po
tel. 605 418 231
Jiřina Durčáková
Číslo 2/2017
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Vítání občánků

Aneta Klimešová

Martin Zavadil

Mia Ludvová

Lukáš Sládeček

Marek Snášel

Petr Malcánek

Dominik Baďura

Sebastian Ječmínek

Petr Vojáček

Štěpán Heglas
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